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زبان انگلیسی2 دین و زندگی2عربی زبان قرآن2نگارش2 فارسی 2 تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتاب    97/04/22

درس 1)تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس4درس های 1 و 2درس های1و2درس1 تا پایان درس97/05/054

درس 1درس5 تا پایان درس 8درس 3درس3درس5 تا پایان درس 97/05/198

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس9 تا پایان درس 12درس 4درس4درس9 تا پایان درس 97/06/0211

درس 2درس13 تا پایان درس15درس های5 و6درس5درس12 تا پایان درس97/06/1614

درس های 1 تا 3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس15درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس5درس1 تا پایان درس97/06/2314

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

 اعالم خواهد گردید.
ً
هفت آزمون فوق در تابستان و به منظور دوره ی پایه ی یازدهم برگزار خواهد شد و بودجه بندی دروس پایه ی دوازدهم نیز متعاقبا
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تاریخ 
آزمون

روانشناسی فلسفه و منطقجامعه شناسیاقتصادریاضیادبیات فارسی

زوج كتاباجباریزوج كتاباجباری

اجباری

زوج كتاباجباریزوج كتاباجباری

اجباری   علوم و فنون 
ادبی2

  علوم و فنون 
ادبی3

علوم و فنون 
منطقفلسفه2فلسفه1جامعه شناسی1جامعه شناسی3جامعه شناسی2ریاضی و آمار1ریاضی و آمار3ریاضی و آمار2ادبی1

کل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

ستایش تا 97/05/05
پایان درس3

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

ستایش
 تا پایان 
درس4

فصل1 
 )تا ابتدای درس2(

سرفصل متعاقبًا 
فصل1اعالم می شود. 

بخش1
)تا پایان 

تولید(

 درس1 تا پایان 
درس3

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

درس1 تا پایان 
درس3

بخش1 )تا ابتدای فلسفه 
چیست3(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس1 تا 
پایان درس3

درس های
1و2

درس4 تا 97/05/19
پایان درس6

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

درس5 
تا پایان 
درس9

فصل1)از ابتدای 
درس2(تا فصل2
)ابتدای درس2(

سرفصل متعاقبًا 
فصل2 اعالم می شود. 

بخش1
)از ابتدای بازار(

تا بخش2
)پایان پول(

 درس4 تا پایان 
درس6

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

درس4 تا پایان 
درس6

بخش1 )از ابتدای فلسفه 
چیست3( تا بخش2 

)ابتدای شهید راه حکمت(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس4 تا 
پایان درس6

درس های
3و4

درس7 تا97/06/02
پایان درس9

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

درس10
 تا پایان

 درس12

فصل2 
 )درس2(

سرفصل متعاقبًا 
فصل 3اعالم می شود. 

بخش2
)از ابتدای بانک(

تا پایان 
بخش3

 درس7 تا پایان 
درس9

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

   درس7 تا پایان 
درس9

بخش2 
)شهید راه حکمت(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس های
درس5 7و8

درس10 تا97/06/16
پایان درس11

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

درس13
 تا پایان
 درس16

فصل2 )از ابتدای 
درس3(تا فصل 3
)ابتدای درس2(

 سرفصل متعاقبًا 
فصل 4اعالم می شود.

بخش های4و5
) تا پایان اقتصاد

بین الملل(

   درس10 تا پایان 
درس13

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

   درس10 تا پایان 
درس13

  بخش2 )گوهرهای اصیل
 و جاودانه(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس های
9و10

درس های
6و7

97/06/23
ستایش 
تا پایان 
درس11

سرفصل متعاقبًا 
فصل  های1تا 3کل کتاباعالم می شود. 

)ابتدای درس 2(
سرفصل متعاقبًا 
کل کتاباعالم می شود. 

 بخش های
1تا5

)  پایان اقتصاد
بین الملل(

  درس1 تا پایان 
درس13

سرفصل متعاقبًا اعالم 
کل کتابمی شود. 

بخش های1و2 
)تا پایان گوهرهای اصیل 

و جاودانه(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس هایکل کتاب
1تا7

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

 اعالم خواهد گردید.
ً
هفت آزمون فوق در تابستان و به منظور دوره ی پایه ی یازدهم برگزار خواهد شد و بودجه بندی دروس پایه ی دوازدهم نیز متعاقبا


